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1. Kitűzött kutatási feladat és előzményei
Az optoelektronika és a száloptika manapság a legdinamikusabban fejlődő
iparágak közé tartozik. Lassacskán életünk minden egyes részét behálózzák a
nagy tisztaságú üvegekből készült optikai szálak. Az optikai kommunikáció
akkor lett az elektronikus átvitel alternatívája, amikor a szilícium-dioxid
üvegszál csillapítását néhány decibel/kilométer értékre csökkentették. Ezért az
üvegszálak többsége szilícium-dioxdból készül. Azonban a kutatók olyan új
anyagokat keresnek, amelyekben nincs szükség a jelek erősítésére. Először
vizsgálatnak vetették alá a különböző fluoridüvegeket. Bennük a Rayleigh-féle
fényszóródás százszor kisebb, mint a szilícium-dioxid alapú üvegekben.
Azonban ezeknek az anyagoknak a stabilitása elmarad a kívánatostól, valamint
élettartamukat a nedvességgel való érintkezés, és a szálhúzás során fellépő
kristályosodás jelentősen megrövidíti.
A kisveszteségû szálak kidolgozása után a kutatókat az foglalkoztatta, hogy nem
használhatnának-e optikai szálakat a nagyteljesítményű gázlézerek
impulzusainak továbbítására. Elsősorban a nagyteljesítményű infravörös (IR)
sugárzást kívánták optikai szálon továbbítani. Az első IR-továbbító szálak
kalkogenidekből – szulfid-, szelenid- vagy telluridalapú üvegekből – készültek.
A szilícium-dioxiddal szemben – amely 2–3 µm fölött elnyeli a fényt – a
kalkogenidek széles IR-tartományban használhatók a jeltovábbításra. Az arzénvagy germánium-szulfidos üvegek körülbelül 6 µm-ig, a szelenides vagy
telluridos változatok 10 µm-en túl, a szokásos CO2-lézerek tartományában is
átengedik az IR-fényt .
Azt remélik, hogy a sebészetben az IR-továbbító szálakat hatékony,
rugalmas és antiszeptikus szikeként használhatják. A nagy teljesítményû lézerek
ma már 2,94 µm hullámhosszú energiaimpulzusok előállítására is képesek –
ennek a hullámhossznak a környezetében a legerősebb a víz abszorpciója az
infravörös színképtartományban. Ezt a lézersugárzást jelentősen elnyelik a
biológiai szövetek, ezért a sebészek nagyon kis vágásokon vagy természetes
testnyílásokon át is kezelhetik a belső szövetet.
Vizsgálataim tárgyát képező anyagok a kalkogenid üvegek egyik
legfontosabb csoportját képezik. Munkám kezdetekor a hasonló üvegek
vizsgálatakor tett megállapításokból indultam ki. Ezek szerint a kalkogenid
üvegekben a rövidtávú rendezettségen kívül létezik az atomoknak egy kb. 15-20
Å nagyságrendig terjedő korrelációja (vagyis ezen a távolságon belül az atomok
nem teljesen véletlenszerűen helyezkednek el). E jelenség magyarázatára jött
létre a „klasztermodell”, melynek lényege, hogy a rövidtávú rendezettséget
biztosító egységelemek (az arzén-kalkogenidek esetében ez az AsX3 piramis, a

germánium-kalkogenideknél pedig a GeX4 tetraéder), meghatározott módon
kapcsolódnak egymáshoz, így hozva létre különböző méretű klasztereket.
Célul tűztem ki az üvegek különböző lehetséges szerkezeti elemeinek
kvantumkémiai módszerekkel való modellezését, rezgési spektrumaik elméleti
predikcióját, majd a kapott adatokat összevetve a kísérletileg mértekkel annak a
megállapítását, hogy melyek azok a szerkezeti egységek, amelyek valóban
összetevői lehetnek az adott üveg szerkezetének.

2. Alkalmazott vizsgálati módszerek
A kvantumkémiai számításokat Gaussian 98 programcsomaggal, Hartree-Fock
módszerrel, LANL2DZ báziskészletet alkalmazva végeztük.
A kapott számítási eredményeket normálkoordináta-analízis, valamint
spektrumszimuláció útján dolgoztuk fel. Így sikerült azonosítanunk az egyes
rezgési módok frekvenciáját és jellegét (azt, hogy az adott normálrezgésben az
egyes koordinátatípusok milyen súllyal vesznek részt), valamint az egyes
üvegek erős elnyelési sávjait. Ez lényeges információkkal szolgálhat a jövőbeni
felhasználás tekintetében.

3. Új tudományos eredmények
1.

Vizsgálataink elsősorban elméleti jellegűek voltak. Mivel tudomásunk
szerint kalkogenid klaszterek számítására ab initio szintű módszereket
eddig még nem alkalmaztak, az első feladat az volt, hogy ezen számítások
céljaira olyan módszert találjunk, amellyel az ezekben a előforduló nehéz
atomok szerkezetét és színképét jó minőségben számítani lehet. Az utóbbi
követelmény azzal teljesül, hogy a számított frekvenciák jól közelítik a
kísérleti frekvenciákat. A számítógépes lehetőségek figyelembe vételével
több próbálkozás után a Hartree-Fock módszer keretében a LANL2DZ
báziskészletet magas szinten elégítette ki . Ezt a színvonalat jellemzi,
hogy a kísérleti adatok normálkoordináta analízissel történő feldolgozása
során a rezgési erőállandóknál a kísérleti frekvencia értékek alapján
történő skálázására nem volt szükség, vagyis a számított és a kísérleti
értékek jól megegyeztek. Ezek a jó eredmények valószínüleg annak
köszönhetők, hogy ez a módszer pszeudopotenciálokat alkalmaz.
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3.

4.

5.

6.

Kvantumkémiai módszerekkel modellezve különböző lehetséges arzénés germánium-klasztertípusok szerkezetét, és számítva rezgési
spektrumaikat, majd a kapott adatokat összevetve a kísérletileg mértekkel
megállapítottuk, melyek azok a szerkezeti egységek, amelyek valóban
összetevői lehetnek az adott üveg szerkezetének. Az így kapott lehetséges
klasztertípusok az arzén-kalkogenidek esetére a következők: As2X5,
As4X6, As6X9 [X=S, Se, Te]. A germánium-kalkogenideknél ezek pedig a
Ge3X6, a Ge4X8, a Ge5X10, valamint a Ge6X12 klaszterek.
Spektrumszimulációs módszert dolgoztunk ki, amellyel szemben
követelményünk az volt, hogy a kísérleti spektrumokkal összehasonlítható
formába hozza a kvantumkémiai számítások eredményeiből előállított
színképet. A szimuláláshoz a számított intenzitást a sáv integrált
intenzitásának tekintettük, Lorentz sávokat tételeztünk fel, és minden sáv
esetében 15 cm-1 félértékszélességet alkalmaztunk. Ezt a módszert
alkalmaztuk a különböző klaszterek színképeinek összehasonlítására is,
azaz a lánchossz, az atom minőség változásának, valamint
az
izomériának a színképre gyakorolt hatásának vizsgálatára.
A kalkogenid üvegekre jellemző a láncszerkezet. Ha fel akarjuk építeni
szerkezetüket, akkor problémát okoz a láncok lezárása. Az optimált
geometriai paramétereket elemezve megállapítottuk, hogy az optimált
szerkezetekben a láncvégeken a germánium-kalkogenidek esetében kettős
kötéseket találhatunk, az arzén-kalkogenidek esetében pedig a kettős
kötéseken kívül meglepő módon As-S-S hármasgyűrűk is szerepelhetnek
lánclezárásokként. Az ehhez a csoporthoz tartozó As-S csoportrezgések
számított frekvenciái megtalálhatók az arzén-szulfid kísérleti Raman
spektrumában.
A lánchossz növekedtével az alapfrekvenciák csoportokba rendeződnek,
ily módon sávszerkezet alakul ki. Ez különösen az As-kalkogenidekre
jellemző. Ugyancsak a lánchossz növekedtével a szimulált spektrumban a
sávok általában a kisebb frekvenciák irányában tolódnak el.
Előrejeleztük, hogy a vizsgált kalkogenid üvegek milyen infravörös
színképtartományokban
lehetnek
megfelelőek
száloptikai
és
optoelektronikai alkalmazásra. Hasonló célokra jól kiegészítik az egyféle
kalkogén atomot tartalmazó üvegeket a többféle kalkogén atomot
tartalmazó üvegek. Ezek alkalmazásával jelentősen bővül az infravörös
színképtartománynak az információ továbbítására felhasználható területe.
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